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 Керівникам органів управління 

освітою, закладів освіти 

 

Про курси підвищення  

кваліфікації керівних, педагогічних і 

науково-педагогічних працівників 

Сумської області у 2023 році 

 

 

Відповідно до наказу КЗ Сумський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти від 27.12.2022 № 199-ОД «Про курси підвищення 

кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників 

Сумської області у 2023 році», доводимо до Вашого відома зміни проведення 

курсів: 

1. Перенести курси за вибором: 

- «Механізми надання підтримки різного рівня учням з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному середовищі в умовах запровадження 

Державного стандарту базової середньої освіти» на базі комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 03.01-

05.01.2023 на 18.09-20.09.2023; 

- «Механізми надання підтримки різного рівня учням з особливими 

освітніми потребами в інклюзивному середовищі в умовах запровадження 

Державного стандарту базової середньої освіти» на базі комунального закладу 

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 13.03-

15.03.2023 на 27.11-29.11.2023; 

- «Дитиноцентризм як центральний компонент нової української школи: 

роль вчителя, нові підходи до навчання» на базі комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 10.01-12.01.2023 на 

13.11-15.11.2023;  

- Дитиноцентризм як центральний компонент нової української школи: 

роль вчителя, нові підходи до навчання» на базі Краснопільської 

загальноосвітньої школи Краснопільської селищної ради з 23.01-25.01.2023 на 

06.09-08.09.2023; 

- «Дитиноцентризм як центральний компонент нової української школи: 

роль вчителя, нові підходи до навчання» на базі комунального закладу Сумський 
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обласний інститут післядипломної педагогічної освіти з 18.04-20.04.2023 на 

02.10-04.10.2023. 

2. Змінити тематику курсів за вибором: 

- «Розвиток цифрової компетентності здобувачів освіти» на базі КЗСОР 

«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей» (12.05-14.05.2023) на «Електронні (цифрові) освітні ресурси»; 

- «Розвиток цифрової компетентності здобувачів освіти» на базі КЗСОР 

«Сумська обласна гімназія-інтернат для талановитих та творчо обдарованих 

дітей» (04.12-06.12.2023) на «Електронні (цифрові) освітні ресурси»; 

- «Сучасні підходи налагодження партнерської взаємодії: формування 

відповідального батьківства; техніки взаємодії з «важкими» учнями, методи 

ненасильницького спілкування, профілактика булінгу» на базі 

ВСП «Роменський фаховий коледж СНАУ» (18.12-20.12.2023) на «Педагогічна 

підтримка дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному 

середовищі». 

3. Змінити місце проведення курсів за вибором: 

- «Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української школи» 

на базі Роменського ліцею № 1 ім. П.І.Калнишевського Роменської міської ради 

Сумської області (18.01-20.01.2023) на КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ 

ступенів № 29, м. Суми, Сумської області; 

Інклюзивна компетентність сучасного вчителя Нової української школи» 

на базі КУ Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29, м. Суми, Сумської 

області (20.11-22.11.2023) на Роменський ліцей №1 ім. П.І.Калнишевського 

Роменської міської ради Сумської області. 

Просимо врахувати зазначену інформацію при реєстрації педагогічних 

працівників на курси підвищення кваліфікації.  
 

 

 

 Т.в.о. ректора Сергій ГРИЦАЙ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Світлана Панченко 0542334067 

 


